
 
Srednja medicinska škola 
Slavonski Brod 
Vatroslava Jagića 3A 
 
KLASA:003-06/20-01/02 
URBROJ:2178/01-15-20-03-02 
Slavonski Brod, 28.veljače 2020. 

 
Zapisnik 

sa 31.sjednice Školskog odbora 
(8.u šk.g.2019./2020.) 

održane dana 28. veljače 2020.godine  
s početkom u 13.00 sati) 

 
Nazočni: Zoran Harambašić, Darko Majski, Dijana Tomašević, Zoran Stašina, Dubravka Jozić 
Nisu nazočni: Damir Roško, Hrvoje Palenkić,  
Osobe koje su nazočne, a nisu članovi Školskog odbora: ravnateljica Jelena Jelinić-Bošnjak i tajnica 
Bernardica Lovaković 
 
Predsjednik Školskog odbora Darko Majski konstatira da je nazočno 5  od 7 članova Školskog odbora, 
te otvara sjednicu i predlaže  sljedeći: 
 
 DNEVNI RED: 
 
1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice  
2. Prethodna suglasnost za zasnivanje radnih odnosa na temelju natječaja 

3. Usvajanje financijskog izvješća Srednje medicinske škole za 2019. godinu 

4. Različito 

 
AD 1.) Na zapisnik s prethodne sjednice nije bilo primjedbi te se isti jednoglasno prihvaća. 
 
AD 2.)  Ravnateljica škole upoznala je članove Školskog odbora s natječajem koji je raspisan dana 22. 
siječnja 2020. godine. Natječaj je raspisan za sljedeća radna mjesta:  
1. nastavnik/ca hrvatskog jezika – jedan (1) izvršitelj/ica – određeno nepuno radno vrijeme (17 sata 
tjedno u nastavi)  
2. strukovni učitelj/ica zdravstvene njege – jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno puno radno vrijeme  
3. strukovni učitelj/ica zdravstvene njege – jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme 
(12 sati tjedno u nastavi)  
4. strukovni učitelj/ica zdravstvene njege – jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno puno radno vrijeme  
5. strukovni učitelj/ica zdravstvene njege – jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme 
(1 sat tjedno u nastavi) 
6. strukovni učitelj/ica strukovnih predmeta iz područja zdravstva – jedan (1) izvršitelj/ica – 
neodređeno nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno u nastavi)  
7. strukovni učitelj/ica strukovnih predmeta iz područja dentalne medicine – jedan (1) izvršitelj/ica – 
neodređeno nepuno radno vrijeme (5 sati tjedno u nastavi)  
8. strukovni učitelj/ica laboratorijske hematologije – jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno 
radno vrijeme (6 sati tjedno u nastavi) 
9. strukovni učitelj/ica mikrobiologije i parazitologije te medicinske biokemije – jedan (1) izvršitelj/ica 
– neodređeno nepuno radno vrijeme (1 sat tjedno u nastavi)  



10. strukovni učitelj/ica vježbi iz laboratorijske hematologije, mikrobiologije i parazitologije te 
medicinske biokemije – jedan (1) izvršitelj/ica – neodređeno nepuno radno vrijeme (21 sat tjedno u 
nastavi)  
 
 
1. Za radno mjesto nastavnika hrvatskog jezika na određeno radno vrijeme do 31. kolovoza 2020. – 17 
sati nastave tjedno pristiglo je osam molbi od kojih su sve potpune i ispunjavaju natječajne uvjete.  
2. Za radno mjesto strukovni učitelj zdravstvene njege – neodređeno puno radno vrijeme pristiglo je 
pet molbi od kojih su sve potpune i ispunjavaju natječajne uvjete.  
3. Za radno mjesto strukovni učitelj zdravstvene njege – neodređeno nepuno radno vrijeme – 12 sati 
nastave tjedno pristiglo je četiri molbe od kojih su sve potpune i ispunjavaju natječajne uvjete. 
4. Za radno mjesto strukovni učitelj zdravstvene njege – neodređeno puno radno vrijeme pristigle su 
četiri molbi od kojih su sve potpune i ispunjavaju natječajne uvjete. 
5. Za radno mjesto strukovni učitelj zdravstvene njege – 1 sat nastave tjedno pristigle su dvije molbe 
od kojih su sve potpune i ispunjavaju natječajne uvjete.  
6. Za radno mjesto strukovni učitelj strukovnih predmeta iz područja zdravstva – neodređeno nepuno 
radno vrijeme – 20 sati nastave tjedno pristiglo je pet molbi od kojih su sve potpune i ispunjavaju 
natječajne uvjete. 
7. Za radno mjesto strukovni učitelj strukovnih predmeta iz područja dentalne medicine – neodređeno 
nepuno radno vrijeme – 5 sati nastave tjedno pristigle su dvije molbe od kojih su sve potpune i 
ispunjavaju natječajne uvjete. 
8. Za radno mjesto strukovni učitelj laboratorijske hematologije na neodređeno nepuno radno vrijeme 
– 6 sati nastave tjedno pristigle su dvije molbe od kojih su sve potpune i ispunjavaju natječajne uvjete.  
9. Za radno mjesto strukovni učitelj mikrobiologije i parazitologije na neodređeno nepuno radno 
vrijeme – 1 sat nastave tjedno pristigle su dvije molbe od kojih su sve potpune i ispunjavaju natječajne 
uvjete. 
10. Za radno mjesto strukovni učitelj vježbi iz laboratorijske hematologije, mikrobiologije i 
parazitologije i medicinske biokemije- neodređeno nepuno radno vrijeme – 21 sat nastave tjedno 
pristigle su četiri molbe od kojih su sve potpune i ispunjavaju natječajne uvjete. 
 
Sukladno odredbama članka 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske  škole 
s prijavljenim kandidatima koji ispunjavaju uvjete određen je razgovor s kandidatima – intervju, te su 
kandidati sukladno članku 10. stavak 1. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Srednje medicinske 
škole putem web stranice škole pozvani na razgovor s kandidatima – intervju.  
 
Na razgovor s kandidatima – intervju za radno mjesto nastavnika hrvatskog jezika određenog za 11. 
veljače 2020. godine pristupili su razgovoru Ina Ćurković i Andrea Paulić. Na provedenom razgovoru s 
kandidatima – intervju kandidatkinja Ina Ćurković ostvarila je najveći broj bodova.  
Na razgovor s kandidatima – intervju za radno mjesto strukovni učitelj zdravstvene njege na 
neodređeno puno radno vrijeme, strukovni učitelj zdravstvene njege na neodređeno nepuno radno 
vrijeme( 12 sati nastave tjedno), strukovni učitelj zdravstvene njege na neodređeno puno radno 
vrijeme i strukovni učitelj zdravstvene njege na neodređeno nepuno radno vrijeme (1 sat nastave 
tjedno) određenog za 14. veljače 2020. godine pristupili su razgovoru Ivana Milić, Antonia Jelavić, 
Nikolina Đukić, Sanja Grubišić, Ružica Arbanas, Bruno Perković, Željka Stojkov, Renata Bolčević i Ivana 
Bešter. Na provedenom razgovoru s kandidatima – intervju kandidatkinja Ivana Milić ostvarila je 
najveći broj bodova za radno mjesto strukovni učitelj zdravstvene njege na neodređeno puno radno 
vrijeme. Na provedenom razgovoru s kandidatima – intervju kandidatkinja Sanja Grubišić i Ružica 
Arbanas ostvarili su najveći broj bodova za radno mjesto strukovni učitelj zdravstvene njege na 
neodređeno nepuno radno vrijeme (12 sati nastave tjedno). 
Na provedenom razgovoru s kandidatima – intervju kandidatkinja Željka Stojkov i Bruno Perković 
ostvarili su najveći broj bodova za radno mjesto strukovni učitelj zdravstvene njege na neodređeno 
puno radno vrijeme. 



Na provedenom razgovoru s kandidatima – intervju kandidatkinja Ivana Bešter ostvarila je najveći broj 
bodova za radno mjesto strukovni učitelj zdravstvene njege na neodređeno nepuno radno vrijeme (1 
sat nastave tjedno). 
  
Na razgovor s kandidatima – intervju za radno mjesto strukovni učitelj skupine strukovnih predmeta iz 
područja zdravstva na neodređeno puno radno vrijeme, strukovni učitelj skupine strukovnih predmeta 
iz područja dentalne medicine, strukovni učitelj laboratorijske hematologije, strukovni učitelj 
mikrobiologije i parazitologije te strukovni učitelj vježbi iz laboratorijske hematologije, mikrobiologije 
i parazitologije i medicinske biokemije određenog za 18. veljače 2020. godine pristupili su razgovoru 
Zvonimir Bosnić, Renata Čanić, Anto Ćosić, Katarina Šotola, Maja Brestovac, Nikica Marinić, Alma Pipić-
Kitter, Marina Josipović, Marijana Valjetić, Ivana Pribudić, Zlatko Ivančić i Zoran Ivezić te ostvarili 
najveći broj bodova. 
 
Po završetku izlaganja ravnateljice Školski odbor jednoglasno je donio ZAKLJUČAK: Daje se prethodna 
suglasnost za zasnivanjem radnog odnosa u Srednjoj medicinskoj školi Slavonski Brod za kandidate:  
Ina Ćurković, mag. educ. philol. croat. za radno mjesto nastavnik hrvatskog jezika na određeno radno 
vrijeme do 31. kolovoza 2020. – 17 sati nastave tjedno.  
Ivana Milić, bacc.med.techn. za radno mjesto strukovni učitelj zdravstvene njege na neodređeno puno 
radno vrijeme,  
Sanja Grubišić, bacc.med.techn. i Ružica Arbanas, bacc.med.techn. za radno mjesto strukovni učitelj 
zdravstvene njege na neodređeno nepuno radno vrijeme – 12 sati nastave tjedno, 
Željka Stojkov, mag.med.techn. i Bruno Perković, univ.mag.admin.sanit. za radno mjesto strukovni 
učitelj zdravstvene njege na neodređeno puno radno vrijeme, 
Ivana Bešter, mag.med.techn. za radno mjesto strukovni učitelj zdravstvene njege na neodređeno 
nepuno radno vrijeme-1 sat nastave tjedno, 
Zvonimir Bosnić, dr.med., Renata Čanić, dr.med., Anto Ćosić, dr,med,, Katarina Šotola, dr.med. za 
radno mjesto učitelj strukovnih predmeta iz područja zdravstva  na neodređeno nepuno radno vrijeme 
– 20 sati nastave tjedno, 
Maja Brestovar, dr.med.dent. i Nikica Marinić, dr.med.dent. za radno mjesto strukovni učitelj 
predmeta iz područja dentalne medicine – 5 sati nastave tjedno, 
Alma Pipić-Kitter, mag. med. biochem. i Marina Josipović, mag. med. biochem. za radno mjesto 
strukovni učitelj laboratorijske hematologije – 6 sati nastave tjedno, 
Marijana Valjetić, sanit.ing. za radno mjesto strukovni učitelj mikrobiologije i parazitologije – 1 sat 
nastave tjedno, 
Ivana Pribudić, bacc. med. lab.diagn.,  Zlatko Ivančić,  bacc. med. lab.diagn.  Zoran Ivezić,   bacc. med. 
lab.diagn. za radno mjesto strukovni učitelj vježbi iz laboratorijske hematologije, mikrobiologije i 
parazitologije i medicinske biokemije- neodređeno nepuno radno vrijeme – 21 sat nastave tjedno. 
Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
AD 3.) Ravnateljica je predstavila  Financijsko izvješće za 2019. godinu.  
Na temelju izlaganja ravnateljice, Školski odbor jednoglasno je donio sljedeću ODLUKU:  
Usvaja se Financijsko izvješće Srednje medicinske škole Slavonski Brod za 2019. godinu. 
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
AD 4.) – 
 
Sastanak je završen u 13.40 sati. 
 
Zapisnik vodila:                    Predsjednik Školskog odbora: 
______________________     _______________________ 
Bernardica Lovaković, dipl.iur.                    Darko Majski, bacc.physioth. 


